
S p r a w o z d a n i e 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

za 2022 rok 

 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku została powołana Zarządzeniem Starosty Ostrzeszowskiego Nr 

22/2021 z dnia 04 maja 2021 r. na 3-letnią kadencję i zgodnie z art. 38b pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.) składa sprawozdanie za 2021 rok. 

 

W skład Komisji w 2022 roku wchodziły następujące osoby: 

1) Lech Janicki  Starosta Ostrzeszowski – Przewodniczący Komisji, 

2) Tomasz Maciejewski   radny delegowany przez Radę Powiatu w Ostrzeszowie, 

3) Adam Mickiewicz  radny delegowany przez Radę Powiatu w Ostrzeszowie, 

4) Piotr Mazurkiewicz  Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, powołany przez 

Starostę Ostrzeszowskiego, 

5) Ewa Rycerska   dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrzeszowie, powołana przez 

Starostę Ostrzeszowskiego, 

6) Wiesław Dombek   kierownik Wydziału Zarządzania Drogami Powiatowymi w 

Ostrzeszowie, powołany przez Starostę Ostrzeszowskiego, 

7) Jacek Garncarek    delegowany przez Komendanta Powiatowego Policji w Ostrzeszowie, 

8) Radosław Szmaj   delegowany przez Komendanta Powiatowego Policji w Ostrzeszowie, 

9) Bogna Michalak  delegowana przez Prokuratora Okręgowego w Ostrowie 

Wielkopolskim. 

 Ponadto do udziału w pracach Komisji z głosem doradczym powołano: 

1) Krzysztofa Lamka   Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostrzeszowie,   

2) Emilię Adamiak   Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrzeszowie,   

3) Marię Jędrzejewską  Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ostrzeszowie,  

4) Magdalenę Puziewicz-

Karpiak  
 prezes Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia. 

 

Komisja została utworzona w celu realizacji zadań Starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi 

służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku i bezpieczeństwa 

obywateli. 

 

Stan porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców powiatu ostrzeszowskiego w 

analizowanym okresie przedstawiał się następująco: 

 

Obszar działań Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie 

 

W ujęciu ogólnym w minionym roku odnotowano wzrost postępowań przygotowawczych oraz wzrost 

przestępstw stwierdzonych, przy jednoczesnym spadku ich wykrywalności. Przy czym odnotowano spadek 

przestępstw pospolitych przy jednoczesnym wzroście ich wykrywalności. Podobnie sytuacja kształtowała się w 

zakresie przestępstw z kategorii kradzieży z włamaniem do obiektów – ich spadek przyczynił się do zwiększenia 

się ich wykrywalność.  

W zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej – nastąpił wzrost postepowań przygotowawczych, 

wzrosła tez ilość ujawnionych czynów. Nie ujawniono natomiast przypadków wprowadzania do obrotu 

dopalaczy.  



Na terenie powiatu ostrzeszowskiego odnotowano wzrost postępowań przygotowawczych o charakterze 

gospodarczym.  

W stosunku do roku ubiegłego zmniejszyła się ilość wypadków drogowych oraz ilość osób rannych. 

Niestety nastąpił wzrost wypadków ze skutkiem śmiertelnym. Najczęstsze przyczyny powstawania zdarzeń 

drogowych to: niedostosowanie prędkości do warunków jazdy, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, 

nieprawidłowe cofanie, niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami, nieprawidłowe wymijanie, 

nieprawidłowe skręcanie, nieprawidłowe wyprzedzanie, nieprawidłowe omijanie, zwierzęta na drodze, 

niewłaściwy stan jezdni.  

W związku z wejściem w życie z dniem 18 maja 2015 roku przepisów zobowiązujących policjantów do 

zatrzymywania uprawnień do kierowania pojazdami osobom, które przekroczyły prędkość w obszarze 

zabudowanym o 50 i więcej km/h zadanie to na stałe realizowane jest przez policjantów pionu ruchu drogowego. 

W wyniku podjętych działań za tego typu wykroczenie odnotowano spadek zatrzymania uprawnień do 

kierowania pojazdami. Ujawniono także przypadki nie stosowania się do w/w decyzji administracyjnej Starosty.  

W ramach programów prewencyjnych, tj. np. „Razem Bezpieczniej”, „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, 

„Bezpieczne życie seniorów” „Bezpiecznie to wiedzieć i znać” oraz działając w ramach obszarów zagrożeń 

przeprowadzano:  

- spotkania z dziećmi i młodzieżą szkół podstawowych, gimnazjów w ramach edukacji dla 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bezpieczeństwa w czasie wolnym (ferie), 

- spotkania z uczniami szkół podstawowych w ramach projektu KWP w Poznaniu, pt. „Dopalacze niszczą 

życie z wykorzystaniem lekcji multimedialnej,  

- spotkania z młodzieżą szkół średnich w ramach edukacji dotyczącej szkodliwości zażywania środków 

odurzających, handlu ludźmi, bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

- spotkania z seniorami,  

- spotkania z mieszkańcami powiatu ostrzeszowskiego (Rady Dzielnicy, zebrania sołeckie), 

Na spotkaniach poruszano m. in. tematykę dotyczącą: 

- bezpieczeństwa w ruchu drogowym,  

- bezpieczeństwa w szkole, w tym kwestię dotyczącą cyberzagrożeń oraz szkodliwości środków 

odurzających, hejtu, przemocy rówieśniczej, oraz odpowiedzialności prawnej nieletnich,   

- bezpieczeństwa w miejscu publicznym oraz w miejscu zamieszkania, w tym przemocy w rodzinie,  

- bezpieczeństwa seniorów, w tym metod działania sprawców przestępstw,  

- promowanie, omawianie online narzędzi pomocniczych w postaci Krajowej Mapy Zagrożeń 

Bezpieczeństwa oraz aplikacji „Moja Komenda”. 

Na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie w okresie sprawozdawczym 

zarejestrowano wzrost czynów karalnych popełnionych przez osoby nieletnie. Ponadto policjanci kierowali do 

Sądu Rodzinnego i Nieletnich informacje w zakresie przejawiania przez nich zachowań demoralizacyjnych. 

Ujawniono też osoby nieletnie będące pod wpływem alkoholu. W w/wymienionych sprawach powiadomiono 

Sąd Rodzinny i Nieletnich zgodnie z właściwością miejscową sprawców. Policjanci na bieżąco prowadzą 

współpracę z palcówkami szkolno-edukacyjnymi na terenie powiatu.  

Podejmowane działania Powiatowej Komendy Policji w Ostrzeszowie, zaangażowanie funkcjonariuszy 

pozwoliło, pomimo ograniczeń pandemicznych, na pełną realizację zadań w zakresie poprawy bezpieczeństwa i 

porządku publicznego na terenie powiatu ostrzeszowskiego. 

 

Obszar działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  

 

Zabezpieczenie operacyjne powiatu stanowi 1 Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza oraz 66 jednostek OSP, z 

czego 11 działa w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.  



Analiza sytuacji pożarowej i miejscowych zagrożeń wskazuje, że największą liczbę zdarzeń stanowiły 

miejscowe zagrożenia, następnie pożary oraz fałszywe alarmy. Łącznie na terenie powiatu ostrzeszowskiego 

odnotowano 1447 zdarzeń w tym: 

- 173 – pożary (P): 165 – małe, 5 – średnich, 1 – bardzo duży, 

- 1251 – miejscowych zagrożeń (MZ): 49 – małych, 1188 – lokalnych, z tego 351 to działania 

związane z koronawirusem, 14 – średnich; 

- 23 – alarmy fałszywe (AF): 2 – złośliwe, 12 - w dobrej wierze, 9 – instalacja 

W minionym roku przeprowadzono 82 czynności kontrolno-rozpoznawcze w tym: 38 podstawowych, 20 

sprawdzających, 22 odbiory obiektów, 2 dochodzenia popożarowe.  

Podczas przeprowadzonych czynności kontrolno-rozpoznawczych skontrolowano 78 obiektów, w 

których ujawniono 125 nieprawidłowości. 

Funkcjonariusze KP PSP w Ostrzeszowie przeprowadzili również: 7 inspekcji gotowości operacyjnej w 

jednostkach OSP włączonych do KSRG, 1 inspekcję gotowości operacyjnej w jednostkach OSP spoza KRSG 

oraz 3 kontrole w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej oraz Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego.  

Załoga JRG na bieżąco doskonali swoje umiejętności zawodowe i podnosi kwalifikacje na kursach i 

szkoleniach, a także bierze udział w zawodach i turniejach sportowych i działaniach ćwiczebnych. 

W ramach szkolenia dla OSP zorganizowany został kurs pt. „Szkolenie podstawowe dla strażaków – 

ratowników OSP”. Kurs odbył się w 2 edycjach. Łącznie szkolenie ukończyło 74 osoby. 

Natomiast w ramach prewencji społecznej włączono się w następując akcje zamieszczając informacje w 

mediach oraz na stronie internetowej komendy: 

 #SzczepimySię z OSP,  

 Czad i ogień. Obudź czujność,  

 Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą,  

 STOP wypalaniu traw,  

 Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa,  

 Bezpieczeństwo pożarowe w rolnictwie,  

 Bezpieczne ferie, bezpieczne wakacje,  

 Bezpieczna szkoła.  

W przypadku akcji „Bezpieczna szkoła” przeprowadzono pogadanki oraz próbną ewakuację szkoły.  

Kontynuując akcję „Czujka na straży twojego bezpieczeństwa”, wspólnie ze Starostwem Powiatowym i 

Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ostrzeszowie, wytypowane zostały osoby starsze oraz 

rodziny najbardziej potrzebujące do zamontowania im czujek tlenku węgla. 

 

Obszar działania Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej  

  

Pod względem chorób zakaźnych zwierząt po raz kolejny osiągnięto zadawalający stan w zakresie ich 

monitorowania i zwalczania. Wszystkie zaplanowane badania zostały wykonane.  

Rok sprawozdawczy był kolejnym rokiem, w którym zmagano się z ogniskami wysoce zjadliwej grypy 

ptaków u drobiu. Wszystkie działania związane ze zwalczaniem grypy ptaków u drobiu przebiegały bardzo 

szybko i sprawnie pomimo pojawiających się wielu różnorakich trudności. Od czasu podejrzenia do stwierdzenia 

choroby mijał 1 dzień, natomiast dalsze działania od stwierdzenia do likwidacji stada , produktów, pasz, sprzętu, 

pomiotu tj. całkowitego „oczyszczenia gospodarstwa” zajmowały 1-7 dni. Należy zaznaczyć, że w całość 

działań zaangażowane były nie tylko siły Inspekcji Weterynaryjnej, ale również poszczególne służby powiatu i 

gmin. 

Miniony rok był kolejnym rokiem gdzie na terenie naszego kraju prowadzone było zwalczanie 

afrykańskiego pomoru świń. Do tej pory nie odnotowano na terenie naszego powiatu żadnych ognisk w 

gospodarstwach utrzymujących świnie ani u dzików. W celach prewencyjnych od 2018 roku na terenie powiatu i 

kraju prowadzi się coroczne kontrole bioasekuracji we wszystkich stadach świń. Część z przeprowadzonych 



kontroli wykazała niezgodności. W każdym przypadku wszczęto postępowanie administracyjne i wydano 

decyzje związane z przepisami prawa dotyczącymi bioasekuracji gospodarstw w zakresie afrykańskiego pomoru 

świń. W celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa ASF Rozporządzeniem Wojewody Wielkopolskiego 

wprowadzono obowiązkowy odstrzał sanitarny dzików. 

Na terenie województwa wielkopolskiego kolejny już rok nie prowadzi się szczepień lisów 

wolnożyjących przeciwko wściekliźnie. Sytuacja w powiecie w tym zakresie jest dobra. Choć każdego roku 

pojawiają się zgłoszenia podejrzeń wścieklizny zwierząt to wszystkie na podstawie przeprowadzonych 

czynności urzędowych wykluczono. 

Mając na uwadze ochronę gospodarki narodowej przed ciężkimi stratami oraz zapewnienia 

bezpieczeństwa zdrowia publicznego kontynuowano również inne działania związane ze zwalczaniem innych 

chorób zakaźnych.  

Powiatowy Lekarz Weterynarii posiada oraz aktualizuje plany gotowości zwalczania następujących 

chorób zakaźnych, jak: pryszczyca, choroba pęcherzykowa świń, klasyczny pomór świń, afrykański pomór świń, 

influenza ptaków o wysokiej zjadliwości, rzekomy pomór drobiu, zakaźna martwica układu krwiotwórczego ryb 

łososiowatych (IHN), gąbczasta encefalopatia bydła (BSE). 

Jako istotne dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowia publicznego są podejmowane działania Inspekcji 

Weterynaryjnej na terenie powiatu w zakresie badania zwierząt rzeźnych i mięsa oraz nadzoru nad produkcją 

żywności pochodzenia zwierzęcego.  

Inspekcja Weterynaryjna prowadzi również nadzór nad podmiotami prowadzącymi działalność: w 

zakresie uboju i rozbioru mięsa, w zakresie przetwórstwa mięsa, w zakresie przetwórstwa mleka, w zakresie 

podmiotów prowadzących działalność lokalną ograniczoną, w zakresie ferm jaj konsumpcyjnych, w zakresie 

transportu produktów pochodzenia zwierzęcego, w zakresie punktów skupu dziczyzny, w zakresie kół 

łowieckich, w zakresie gospodarstw produkcji mleka, w zakresie prowadzenia rolniczego handlu detalicznego, w 

zakresie podmiotów prowadzących sprzedaż bezpośrednią, w zakresie zakładów będących gospodarstwami, na 

terenie których dokonuje się uboju zwierząt pochodzących z innych gospodarstw w celu pozyskania mięsa na 

użytek własny. W trakcie nadzoru nad ww. podmiotami stwierdzono systematyczną poprawę stanu sanitarnego 

zakładów poprzez ich modernizację oraz wprowadzanie i utrzymanie na właściwym poziomie systemów 

zapewnienia jakości.  

 

Obszar działania Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  

 

Na terenie powiatu ostrzeszowskiego ponad 55 tys. osób korzysta z wody z wodociągów publicznych 

podawaną przez 18 wodociągów, w tym 14 wodociągów objętych monitoringiem oraz 4 inne objęte nadzorem 

sanitarnym – wszystkie odpowiadają wymogom sanitarnym.  

W Ostrzeszowie funkcjonuje jedno kąpielisko OSiR, którego woda po badaniach próbek została 

zakwalifikowana jako doskonała. Stałemu nadzorowi sanitarnemu podlega również obiekt krytej pływalni 

„Oceanik”, którego ogólny stan sanitarno-techniczny na podstawie próbek oceniono jako dobry. 

Jako dobry z nielicznymi wyjątkami oceniono również stan obiektów użyteczności publicznej (dotyczy: 

podmiotów wykonujących działalność leczniczą, hoteli, pensjonatów, innych obiektów, w których świadczone 

są usługi hotelarskie, zakładów fryzjerskich, fryzjersko-kosmetycznych, kosmetycznych i odnowy biologicznej, 

dworców autobusowych, dworców i stacji kolejowych, ustępów publicznych, innych obiektów użyteczności 

publicznej oraz środki transportu).  

Nadzorem sanitarnym objęto zakłady produkcji i obrotu żywności oraz zakłady żywienia zbiorowego.  W 

wyniku kontroli nałożono 1 mandat karny.  

Kontroli podlegały również warunki sanitarno-higieniczne środowiska pracy. Najczęściej stwierdzane 

uchybienia w zakładach pracy to: brak badań i pomiarów środowiska pracy, brak aktualnych rejestrów 

czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy, brak oceny ryzyka zawodowego, 

niewłaściwy stan higieniczno-sanitarny pomieszczeń socjalnych, brak planu działań organizacyjno-technicznych 



zmierzających do ograniczenia narażenia pracowników na hałas, brak rejestru prac, których wykonywanie 

powoduje konieczność pozostawania w kontakcie z substancjami chemicznymi, ich mieszaninami, czynnikami 

lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, brak rejestru pracowników, 

narażonych na działanie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o 

działaniu rakotwórczym lub mutagennym, brak przekazania Wielkopolskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu 

Inspektorowi Sanitarnemu informacji o konieczność pozostawania pracowników w kontakcie z substancjami 

chemicznymi, ich mieszaninami. 

Kontrole prowadzono również w punktach szczepień utworzonych w placówkach lekarzy rodzinnych oraz 

w Oddziale Pediatryczno–Noworodkowym w Ostrzeszowskim Centrum Zdrowia. 

Prowadzono nadzór nad wykonawstwem szczepień poprzez pozyskiwanie sprawozdań z 

przeprowadzonych szczepień ochronnych według informacji zawartych w kartach uodparniania oraz ilości 

wykorzystanych szczepionek.  

Na terenie powiatu ostrzeszowskiego zarejestrowano przypadki: WZW typu B, WZW C, WZW typu C 

ostre, ospy wietrznej, gruźlicy, boreliozy, płonicy, krztuśca, świnki i odry. Nie odnotowano zachorowań na 

choroby odzwierzęce. Zarejestrowano pojedyncze przypadki zatrucia pokarmowego Salmonellą. 

Stałym nadzorem sanitarnym objęte są placówki nauczania i wychowania, w których stwierdza się 

systematyczną poprawę ich stanu sanitarno-higienicznego i warunków ergonomicznych. 

 

Obszar działania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego  

 

W minionym roku Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostrzeszowie: 

 udzielał pozwoleń na użytkowanie obiektów budowlanych po uprzednim przeprowadzeniu 

obowiązkowej kontroli,  

 wydawał decyzje i postanowienia, 

 przyjmował zawiadomienia o rozpoczęciu budowy (dot. budynków, budowli, rurociągów i sieci, dróg i 

chodników oraz innych obiektów), 

 przyjmował zawiadomienia o rozpoczęciu obiektów budowlanych przeznaczonych  

do rozbiórki, 

 przyjmował zawiadomienia o zakończeniu rozbiórek, 

 przyjmował zawiadomienia o zakończeniu budowy, 

 wszczynał postępowania w sprawie samowoli budowlanej, 

 wszczynał postępowanie w sprawie budowy prowadzonej niezgodnie z udzielonym zgłoszeniem,    

 przeprowadzał kontrole obiektów budowlanych, 

 karał sprawców wykroczenia mandatami karnymi. 

 

Akcja „ZIMA” 

 

Ocenie Komisji podlega również stan przygotowań służb powiatowych do działania w sezonie zimowym, 

który przypada na okres od 1 listopada do końca lutego następnego roku.     

Na wypadek pojawienia się większych opadów śniegu czy dłuższego utrzymywania się niskich temperatur 

opracowane są odpowiednie procedury. Wydział Zarządzania Drogami Powiatowymi zgodnie z wytycznymi 

uruchamia swoje działania we właściwym czasie w zależności od kategorii utrzymania dróg. Powiatowy 

Inspektor Nadzoru Budowlanego ma pod stałym nadzorem budynki wielkopowierzchniowe i stan odśnieżania 

dachów. Komenda Powiatowa Policji nadzoruje miejsca, w których mogą gromadzić się bezdomni. Komenda 

Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej udziela pomocy na bieżąco w ślad za zgłoszonymi potrzebami.  

 

 

 



Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

 

Szeroko rozumianą problematyką bezpieczeństwa w powiecie zajmuje się Stowarzyszenie „Bezpieczny 

Powiat” w Ostrzeszowie. Współpraca z tą organizacją układa się dobrze. Realizując swoje cele statutowe Zarząd 

stowarzyszenia aktywnie pracuje na rzecz finansowego i rzeczowego wspierania służb działających w obszarze 

bezpieczeństwa – policji, straży pożarnej, ochotniczych straży pożarnych. W ramach tej działalności w 2022 r. 

stowarzyszenie dofinansowało zakup: 

 Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego, zestawu hydraulicznego oraz ubrań 

specjalnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie. 

 Przekazanie nowego urządzenia lokalizującego GPS GL310 dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej 

Policji w Ostrzeszowie 

 Zakup pomocy dydaktycznych dla realizacji działań edukacyjnych w zakresie przestrzegania przepisów 

ruchu drogowego dla publicznego przedszkola Mali Odkrywcy w Kraszewicach. 

 Sfinansowanie 1000 sztuk opasek odblaskowych z logo stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat” i przekazanie 

ich Komendzie Powiatowej Policji w Ostrzeszowie celem rozdysponowania opasek w okolicach cmentarzy 

podczas corocznej akcji policyjnej „Znicz”.  

 Zakup 10 kurtek wojskowych ocieplanych na rzecz walczącej Ukrainy. 

            

Podsumowując powyższe informacje można stwierdzić, że w analizowanym okresie stan porządku 

publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców powiatu ostrzeszowskiego był zadawalający i nie wystąpiły 

zdarzenia zakłóceń porządku publicznego, a powiatowe służby, inspekcje i straże właściwie wypełniały 

swoje zadania w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.   

 

 

 


